
UCHWAŁA NR L/309/2023 
RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 28 lutego 2023 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 17  stycznia 2019 r. w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania  z pomocy społecznej przez osoby 

objęte programem oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku 
i świadczenia rzeczowego dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w domu i szkole” na lata 

2019- 2023 

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 40), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) 
w związku z Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P z 2018 r. 
poz. 1007 ze zm.) Rada Gminy Zawonia  uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się treść uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie 
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte 
programem oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku i świadczenia 
rzeczowego dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w domu i szkole” na lata 2019-2023 w ten 
sposób, że: 

1) w tytule tej uchwały wyrazy „Posiłek w domu i szkole” zastępuje się wyrazami „Posiłek w szkole i w 
domu”; 

2) w § 2 tej uchwały wyrazy ”150%”  zastępuje się wyrazami „200%”.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zawonia 

 
 

Grażyna Ogrodowicz-Nitka 
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UZASADNIENIE 

W tytule uchwały Nr V/25/2019 Rady Gminy Zawonia z dnia 17 stycznia 2019 r. przez oczywistą omyłkę 
pisarską błędnie określono nazwę programu – prawidłowa nazwa programu brzmi: „Posiłek w szkole i w 
domu”. 
 
Uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia 
wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2022 r, poz. 
1287) podniesiono kryterium dochodowe z dotychczasowej wysokości „150%” na „200 %” z mocą od dnia 
01.01.2023 roku. Aby realizować w Gminie Zawonia w styczniu 2023 r. wnioski o dożywianie ze środków 
przedmiotowego programu zachodzi konieczność zmiany podjętej już uchwały dotyczącej podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w 
formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim 
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz w sprawie zasad zwrotu 
wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych. Przy czym uchwała powinna obowiązywać z mocą od 1 stycznia 2023 r.  
 
Mając na uwadze powyższe za zasadne uznać należy nadanie niniejszej uchwale wstecznej mocy 
obowiązującej. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z 
zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes 
państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego 
państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego 
aktu w dzienniku urzędowym. Z kolei przepis art. 5 ww. ustawy stanowi, że przepisy art. 4 nie wyłączają 
możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego 
państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. W orzecznictwie przyjmuje się, że wsteczna moc prawa 
może dotyczyć przyznania praw (tak: Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 listopada 2010 r., 
sygn. akt II FSK 1272/09). Niniejsza uchwała wprowadza dla jej adresatów regulacje korzystniejsze niż 
dotychczas obowiązujące i nie prowadzi do pogorszenia ich sytuacji.  
 
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za konieczne i uzasadnione.  
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